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Jakou výbavu koupit na výpravu?
Svatba v Šipce
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Oblíbené výpravy dětí

Kouzlo celotáborových her
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Oblíbené výpravy dětí

Tradiční výpravy Vlčat

Přinášíme vám pohled dětí na výpravy, na které se již s dlouhým předstihem těší a které jsou jejich oblíbené.

Ochotníci - žlutá

Tradiční výpravy světlušek
Večerní hra - Lišky

Večerní hra se koná večer. Běhá se po Praze :-)
Je v listopadu. Kradou se strhávačky, ale musí se
vrátit. Musíme si ale dát pozor na CPT. Hráli jsme
proti robotům, upírům a nebo jsme například
pašovali zprávy do novin.

Ochotníci je výprava s tradičním divadlem,
které hraje každá skupina. Sice jen třídenní výprava, ale upoutá každého. Lyžování i sněhové bitvy
u chaty, jsou jedinečnou aktivitou Ochotníků. Tato
výprava nás velice zaujala. Doufáme, že i vás tato
výprava upoutá.

Ochotníci - modrá

Ochotníci je výprava s tradičním divadlem,
které hraje každá skupina. Sice jen třídenní výprava, ale upoutá každého. Lyžování i sněhové bitvy
u chaty, jsou jedinečnou aktivitou Ochotníků. Tato
výprava nás velice zaujala. Doufáme, že i vás tato
výprava upoutá.

Jamboree P6 - Vydry

Na Jamboree se jede vlakem a spí se v chatkách. Podnik je s vlčaty a jinými oddíly, například
Kruháči, Zářáci atd… Jeden rok mají závod skautky a skauti a druhý rok zas světlušky a vlčata.
Každý rok má Jamboree jiné téma, podle kterého
hrajeme i závod.

Večerní hra - červená

Zkoušeli jste někdy skládat satelit? My ano.
Běhání za roboty a strhávání strhávaček z rukou.
Musíme hledat svítící tyčinky a poskládat z nich
co největší satelit. Nejvíce se nám líbilo, že výprava byla v noci a ve tmě. Radíme vám si tu výpravu
zkusit.

Nadílka - Lišky

Na nadílce se rozdávají dárečky. Nadílka je
v zimě, v prosinci a před Vánocemi. Na nadílce
vyrábíme betlémy ze svíček, látek a prskavek.
Rozdávají se ceny za plnění plavbiček a slibují tam
nováčkové, co splnili nováčkovskou. Máme tam
horu sladkostí a bramborového salátu.

Nadílka - Poštolky

Protože se mění hodnosti. Dostáváme a dáváme dárky. Na nadílce vytváříme betlémky. Líbí se
nám nápady, které obsahují dárky. Hrajeme super
hry ve sněhu. Máme supr sněhové bojovky.
Vždy máme super ubytování! Je skvělá vánoční
atmosféra. CPT dělá dobrý bramborový salát.
4

MHL - zelená

Napřed sport divokých seveřanů a nedlouho
poté vlčecí derby! Každý rok se vlčecí týmy koncem zimy utkávají o pohár mistra MHL. ale napřed
trénink. Týmy si vymyslí jména a pokřik a jde se
na to! Po zápasu vlčat je derby s kapitanátem,
ale letos zápas přerušil déšť. I tak to stálo za to,
protože Šipku nic nezastaví.
5

Outdoorová výbava
Proč něco kupovat?

•

Pokud se chystáte vyrazit do outdoor obchodů a utrácet peníze, je dobré vědět proč - pomůže
vám to s rozhodováním. Pravděpodobně chcete
mít kvalitní výbavu na léto – vědět, že vám na
horách nebude zima, když zafouká, že nebudete
mokří, když zaprší a že vám boty nebudou bránit
ujít takovou vzdálenost a unést takovou zátěž, na
jakou si troufnete.
Ať už rádi zkoumáte a experimentujete s
nejnovějšími vychytávkami outdoorového vybavení (vždy je dobré, když někdo má u sebe věci
jako pilku v noži, solární nabíječku na mobil nebo
GPSku v hodinkách) nebo chcete to nejodolnější,
abyste se na svou výbavu mohli spolehnout i v
náročných podmínkách, pořádně si vše rozvažte,
než budete kupovat.

•
•

Celotáborové hry
kupovat osvědčené výrobky a značky s dobrou pověstí
rozmyslet si, jestli je lepší nosit deset let velmi
kvalitní boty za pět tisíc, nebo mít každý dva
roky nový nekvalitní boty za patnáct stovek
znát svou velikost

Kam jít?

•
•
•
•

Letošní hry

Síla táborových her

Děti ze Záře si letos na tři týdny vyzkoušeli
vedení středověké řiše, museli čelit intrikám a nakonec porazit zlotřilého Vlademara, který se snažil
svrhnout stávajícího císaře.
Holky z dvaadvacítky se ocitli v Narnii, kde
pluli na lodi Jitřního poutníka. To jim dalo možnost zařadit během tábora mnoho programů na
vodě. Holky byly nadšené z příběhů, které se na
táboře odehrávaly, a kapitanát měl zase možnost
převtělit se do hrdinů Narnie a různých bájných
postav.
Mravenečci letos pomáhali Medvídkovi Larsovi na cestě domů, hra byla vytvořena podle knihy
“Lední medvídku kam pluješ?”

Díky táborové hře máme možnost, aby děti
obyčejnou hru na schovávanou prožívali jako
nejkrutější chvíle uprchlého bojovníka za dobro,
nebo stavbu tábora jako rekonstrukci zbořených
Bradavic. Pro nás je to tedy možnost jak výchovné
aktivity zabalit do atraktivního obalu a motivovat
je tak k činnosti, která by je sama o sobě moc
nebavila.
Táborové hry nám také dávají možnost spojit
různé hry do jednoho celku. Děti tak během
tábora prožívají ucelený příběh a ne soubor
jednotlivých her. Už při vybírání táborové hry
tak musíme přemýšlet o její vhodnosti a jak nám
budou etapovky zapadat do příběhu.
V hrdinech táborových her navíc děti vidí své
vzory, snaží se do nich vcítit a příběh prožívají
jejich prostřednictvím. To nám dává příležitost
děti pozitivně rozvíjet.

Ať tak či tak, vždy je dobré
•

Ač třeba jezdíme každý rok na stejné místo,
tak na každém táboře máme jinou celotáborovu hru a tím se každý tábor stává jedinečným.
Táborová hra je navíc dokreslována táborovými
obleky, stavbami, rituály, pokud je hra dělaná
podle knižní, tak se čítávají její úryvky. Atmosféra
každého tábora je tak trochu jiná. Je to vidět i na
tom, že k rozlišení jednotlivých táborů nepoužíváme roky, kdy se odehrávali, ale spíš názvy
táborových her. Nebavíme se tak o táboře 2010,
ale prostě o Japonsku.

Jedním z největších a nejlepších outdoorových obchodů v Čechách je Hudy (též Hudysport). Jeho největší výhodou je, že lidé, kteří zde
prodávají, mají sami mnoho zkušeností s životem
v přírodě a pokud jim dostatečně popíšete, na co
se potřebujete vybavit, pravděpodobně budou hned vědět, co potřebujete a co je naopak
zbytečné. To ale může (alespoň z části) platit i v
některých dalších obchodech jako například Rock
Point. Dále je možnost jít do Sportisima, kde je o
něco širší sortiment zboží nebo jsou tu prodejny
specializující se na jednotlivé značky (např.: Humi,
Mammut). Vždy je samozřejmě možnost nakupovat v e-shopech, ale určitě je dobré jít se do
prodejny alespoň poradit.

Uran
vedoucí 222. Záře

•

Jedinečnost

Tábor je vyvrcholením celoroční oddílové aktivity.
Každý rok se na něj děti i vedoucí těšívají již
dlouho dopředu. A to co dělá tábor táborem je z
velké části táborová hra. Táborová hra je příběh,
který během tábora děti prožívají. Díky němu se
na celý tábor přenesou do zcela jiného světa, kde
zachraňují svět před mimozemšťany, brání říši
před nájezdníky ze severu, či pomáhají faraonovi.

vědět, co sháním, ale zároveň být otevřený
radám zkušenějších
vědět, že nepotřebuju nejlepší vybavení na
světě, když jdu na procházku
vědět o své výbavě co nejvíce (na co je určena, co vydrží, atd.) a vědět, jak o ni pečovat
(praní, impregnace,..)
promyslet, kolik chci utratit peněz a jakou
kvalitu za ně chci (nepromokavost, odolnost,
atd.)
poptat se v obchodě, jak to funguje s vracením zboží a s možností vyzkoušení doma
využívat možnosti slev (např.: sleva na ISIC,
JUNkarta)
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Skokan
vedoucí 222. Záře

Dokud nás smrt nerozdělí...
Svatba M + T

Ráno 21. září bylo dosti pošmourné, ale když
jsme všichni nasedali do aut na různých místech
Prahy a začali odjíždět směr Brandýs n. L., doufali
jsme, že do poledne „se to vybere“. Od dvou hodin
se totiž měl konat důležitý obřad. Dva naši oddíloví kamarádi se rozhodli slíbit si lásku a věrnost až
do konce svých dní. A i když pro skauty není skládání věčných slibů nic nového, tento byl opravdu
výjimečný a nikdo ze Šipky u toho samozřejmě
nesměl chybět.

gratulace, házení okvětních plátků na novomanžele ve špalíru, přípitek s proslovem svědkyně a
focení ve všech možných variacích, přišla na řadu
zábava. Nejprve se vyhlašovala tombola, kde se

Chvíli po návratu byl představen a rozříznut
lahodný dort z dílny naší střediskové vůdkyně
Máji a pak již začala hrát nadupaná rock’and’rollová kapela The Vintage Band a rozproudila
taneční party. K osmé večerní hodině Míša házela
kytici a Tomík stahoval vlastními zuby její modrý
podvazek, který se vydražil za neuvěřitelné 3
tisíce korun. A pak, dámy a pánové, přišlo nejlepší
svatební překvapení od Šipkařského kapitanátu –
profesionální skupinová choreografie tance z 50.
let „hand jive“ na motivy Pomády. Po živé kapele
přišly na řadu ještě disco hity, které sypal z rukávu
DJ Hroznýš, a celou tu velkolepost jsme zakončili
asi ve tři hodiny ráno, kdy nás majitel statku velice
taktně vyhnal.

desku, na níž bylo možné po složení přečíst GPS
souřadnice. Celé svatební osazenstvo se společně
vydalo hledat, co se na jejich místě asi skrývá. Po
menších technických potížích našli Míša s Tomem
svou vlastní kešku, která obsahovala nějaký ten
peněžní dar a také věnování všech členů vodních
oddílů. Tak to byl tedy náš svatební dar.

Byl to krásný den. Také bych si přála mít takovou svatbu. A novomanželům Pokorným ještě
jednou hodně radosti do jejich společného života.

Zuzka
kapitánka 22. odd.v.s.

Svatba Míši a Tomíka se konala na krásném
statku v Zápech u Prahy a celá akce byla zahalena
do stylu rock’and’rollu 50. let. Obřadem na zelené
trávě u studny ověšené gramofonovými deskami provedl budoucí manželé velice vnímavým
a vkusným způsobem kněz Jáchym. Příjemné
dojetí a zahloubání ještě umocnili 3 písně (Voda
Voděnka, Variace na renesanční téma a Nezacházej slunce), které svatebčané společně zazpívali
za doprovodu kláves z připravených zpěvníčků.
Po klasických svatebních oplétačkách jako jsou

dalo vyhrát pár pěkných plakátů, gramofonových desek, domácí marmeláda, nebo dokonce
originální náušnice s logem M+T. A přestože
ženich a nevěsta neměli ani jeden lístek, vyhráli
poslední předmět losování –na kusy rozlámanou
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Kdo je ten kapitán? III

Další číslo KRÍ přináší další rozhovory s kapitány a vedoucími šipkařských oddílů.
Nebojte se, že bychom je někdy poznali všechny, naštěstí nám do kapitanátů a
oddílových vedení vždycky nějací přibudou. Tak tedy, kdo je tu kapitán?!

Tomík - tatínek loňských mravenečků
Harley: Od jakého roku začali Mravenečci?
Před šesti lety vedla jeden podobný oddíl v Šipce
Jarucha. Říkali si Potěr (jako malé rybičky) a byli
– jako vy – předškoláci. Přímo Mravenečci jsou tu
dva roky, začali v roce 2011.

Jakou výpravu v roce máš nejraději?
Velikonočku.
Co tě v oddíle nejvíc baví?
Baví mě trávit čas s váma, s vedením, jezdit a
vymýšet výpravy... Prostě všechno!

chvilku chodil do školky na sídlišti Nové Butovice,
později do Waldorfské školy v Jinonicích. Pak jsem
chodil na gymnázium Nad Alejí na Petřinách a pak
ještě na vysoké školy, ale to už jsem nebyl malý.

Harley: Od kolika let nosíš brýle?
Asi od 15 let, ale nevím to přesně. Začal jsem je
nosit ještě na základní škole.

Dráček: Kolikrát za rok jezdíme na výpravu?
Není to vždy stejné, ale Mravenečci jezdí přibližně
na šest výprav za rok. Starší děti ve vlčatech nebo
světluškách pak jezdí na víc výprav, často i přes
deset.

Pampi: Kdy se vyrobil tenhle dům?
Nevím to úplně přesně, ale tato část Dejvic byla
postavena ve 20. letech minulého století, tedy
když byli rodiče vašich dědečků a babiček ještě
malí.

Treska - vedoucí vlčušek Záře
Jak jsi se dostala do oddílu?
Začal sem chodit můj bratr (Ondra) a doma vykládal jak je to super, a tak jsem sem chtěla chodit
taky!
Třídíš odpad?
Snažím se.
Co studuješ?
Policejní akademii
Jak ses k tomu dostala?
No, původně jsem chtěla studovat právo, ale pak
jsem si řekla, že jenom právo by mě nebavilo a
tohle byla nejlepší alternativa.

Kiki: Proč máme šátky?
Šátek je součást našeho kroje. Ten máme, abychom se snadno poznali, aby každý hned věděl,
že jsme Mravenečci.

Baví tě to?
Ano, je to super.

Dráček: V jaký den a jaký rok jsi se narodil?
Narodil jsem se ve středu v roce 1986. A byl zrovna Štědrý den.

Máš radši?
colu - pepsi? pepsi
černou - bílou? bílou
léto - zimu? léto
hořtice - kečup? hořtice

Harley: Do jaké školy jsi chodil, když jsi byl
malý?
Jako úplně malý jsem do školy nechodil. Pak jsem
10

Za co nejčastěji utrácíš peníze?
Nejčastěji asi utrácím za jídlo a za pití v kavárnách
při kapitnátech :) Navíc hrozně ráda nakupuju,
takže docela hodně utrácím za oblečení a doplňky a tak..
Co jsi chtěla být za povolání, když jsi byla
malá?
Když jsme byla malá, chtěla jsem být docela
dlouho pilotkou, potom jsem taky jednu dobu
chtěla být ošetřovatelka lachtanů v Zoo a módní
návrhářka :D

Dráček: Kolik je ti let?
Pořád ještě 26.

Pipi: Od kdy jsi tady jako vedoucí?
Mravenečky jsem s Míšou vedl od roku 2011.
Předtím jsem vedl vlčata, kam jsem jako pomocník vedoucích přišel na začátku roku 2001

stane, že Teddyho přejede auto, že bude pršet až
pojedeme na podnik, že přijede na podnik málo
holek, že neudělám zkoušky ve škole a vyhodí mě,
že mi umře babička nebo děda…

Změnilo se to?
Jasně, že se to změnilo. Ale teď rozhodně nevím,
co bych chtěla dělat až budu velká :)
Nejlepší tábor, na kterým jsi kdy byla?
Asi Robin Hood (2005)
Chceš aby do oddílu chodily tvé případné děti?
Samozřejmě, že ano!

Lemurka - kapitánka světlušek a
skautek
Co děláš ve volném čase?
Ve volném čase dělám hlavně skauta a pak tak
různě, na co mám zrovna chuť a čas. Nedávno
jsem si třeba ušila šaty a jinak jako brigádu hlídám
děti nebo doučuju angličtinu...
Co máš nejradši na skautu?
Nejraději mám na skautu lidi, mám tam úplně
nejvíc kamarádu a hrozně moc mě to s nima baví.
A taky mě baví když naplánujeme fakt dobře
nějaký podnik nebo schůzku a povede se to a
všem se to líbí.
Studuješ?
Studuju, jsem v prvním ročníku na Filozofické
fakultě UK a jsme na oboru Jihovýchodoevropská
studia a balkanistika. Učím se srbsky a zatím mě
to hrozně moc baví.
Máš z něčeho strach?
Mám strach z toho, že se někomu něco špatnýho 11

Přemýšlela jsi někdy o odchodu ze skauta?
O odchodu ze skauta jsem přemýšlela a to dokonce nejednou. Hlavně když mi bylo tak nějak
13 nebo 14, protože holky se kterýma jsem se
nejvíc kamarádila odešly do kapitanátu a já jsem
se moc nebavila se stejně starýma holkama. Taky
jsem byla kormidelnice a měla jsem ve družince
jednu světlušku, která na nás byla opravdu hodně
ošklivá a já jsem kvůli ní hodně brečela a nemohla
jsem to vydržet.
Ale to mě naštěstí přešlo a teď z oddílu odejít
nechci ani náhodou!

Hlavolamy od vlčat a světlušek
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Šipka ve Finsku

Nebojíme se výpravy
Na další schůzky jsem dorazil s klasickým
šipkařským programem. Od šifer přes nejrůznějších běhačky ve sněžnicích v metrových závějích
po výpravy v podobě MHL, Discu, Saunování, hor
a dvoudeňáčku s přespáním na sněhu jsme se
postupně vyvíjeli v pro mě normálně fungující
oddíl. Děti si začali akce také užívat a začínaly
zjišťovat, že skauting není jen chování podle
brožury. Finská mentalita je nastavená na řízení
se podle pravidel a bylo skvělé je z tohoto rámce
dostávat a budit v dětech jak radost, tak kreativitu
a zvídavost, kdy děti pochopily, že mohou dělat
věci jinak a ještě se u toho pobavit.

Kdo jednou prošel Šipkou, ví, že se v životě dostane do několika nezávidění hodných
situací. Často kladené dotazy typu: Který oddíl je
nejlepší? Kde se skauting dělá nejlíp? či Přemýšlel
si někdy nad jiným oddílem než je Šipka? Není
zapotřebí čtenáři nabízet odpověď, když už ji sám
dobře zná. I já pod heslem: „Šipkař jednou, Šipkař
navždy“ jsem se vydal na pouť na daleký sever šířit osvětu toho, jak by měl ten šipkařský skauting
vypadat. Tato misijní, někdy až záchranná akce
mi ukázala, že pod pojmem skauting se dá najít
ledacos.
Při cestě do malinkého městečka Himanka,
které je hlavním městem Země nikoho, jsem
netušil, kolik by se v tomto Bohem zapomenutém
kraji mohlo najít skautů. Prakticky každý obyvatel tohoto městečka je zároveň i členem oddílu.
To slibovalo nejen členskou základnu v podobě
zhruba patnácti set lidí, ale též solidní kořeny
skautingu.
Má první schůzka s finskými dětmi začala ve
velice rozpačitém duchu. Má kamarádka, Malla,
která mne do oddílu přivedla, pod záminkou,
abych rozproudil zamrzlou krev finských skautů,
dorazila na první schůzku s ohromnou bichlí v
podpaží. Neměl jsem ponětí, o co v tu chvíli půjde, ale záhy jsem pochopil. Schůzka začala klasickým představováním. Jednalo se o koedukovaný
oddíl ve věku našich roverů s převahou dospívajících dívek. Po představování jsem čekal s jakým
programem Malla či někdo z mladých přijde.
Všichni se s rozpaky naklonili k té obrovské bichli
a začali diskutovat o mně neznámých tématech.
Malla mi vysvětlila, že se jedná o jakousi příručku,
jak provozovat skauting, co dělat a jak naplnit
schůzky. Propadl jsem v huronský smích, který
otřásal budovou. Nikdo nechápal. Listoval jsem
knihou, kterou jsem sotva uzvedl, nerozuměl ani
slovu, ale pochopil, že tohle je přeci nesmysl. Páry
vytřeštěných očí na mne koukaly v celé místnosti.
Vysvětlil jsem jim, že skauting je sice o tom, aby si
lidé pomáhali, byli ekologičtí, věděli jak rozdělat
oheň a jak správně třídit odpad, ale především o
tom, jak se v životě bavit, jak procházet životem s
úsměvem, jak budovat celoživotní přátelství a jak
zažívat dobrodružství s kamarády, se kterými se
každou středu schází.

Hlubokou stopu v myslích těchto finských
dětí jsme zanechali při dvoudenní výpravě. Říkám
„zanechali“, protože na pomoc se skauty mi
přispěchal můj bratr Hroznýš, se kterým jsme doladili věci potřebné k dvoudenní akci. Mallu jsme
postupně také dostali na naší šipkařsky bláznivou
notu a tak se i ona s chutí podílela na srandičkách,
které jsme vymýšleli. Děti byly nadšené, že většina
programu se skládá z her a aktivit, při kterých děti
musí spolupracovat. Záhrobí, kimovky i želvičky je
nesmírně bavily, ale největší radost u dětí zavládla
k večeru, kdy jsme jim s bratrem představili naší
Arizonu.
Nápad, že si sami vytvoří úkoly, které pak plní,
rozbouřil dětskou fantazii a pomohl k vytvoření
fantastického večera, při kterém děti definitivně
odhodily veškeré zábrany.
Finové jsou velmi čestní lidé se smyslem pro
řád, pořádek a spravedlnost. Občas se ale nechají
pravidly příliš spoutat a okrádají sami sebe tak o
zážitky, které mohou zažít. Měl jsem ohromnou
radost, když děti pochopily, jakým způsobem se
dá skauting také dělat. Byl jsem nadšený, když
děti prosily o další a další výpravy. A byl jsem hrdý,
když jsem pochopil, jak moc nás Šipka v životě
obohatila.
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Hrom
bývalý kapitán Vlčat

Každého rodiče určitě někdy napadne: „Mám
své dítě posílat na výpravu, když je takové špatné
počasí?“ Nebo: „Nemůže se mému dítěti na táboře
něco stát?“ I pro nás je vždy na prvním místě
bezpečnost a zdraví dětí.
S mladšími členy jezdíme na výpravy zejména
hrát hry a poznávat přírodu, ale u starších dětí
rostou požadavky na náročnost programu. S těmi
pak jezdíme na vodu, zkoušíme lézt na skály,
podnikáme noční aktivity a další. V obou těchto
případech ale dbáme na určitá pravidla, která
zaručují bezpečnost.

tění činnosti po všech stránkách. Tato zkouška
je podmíněna absolvováním státem uznaného
zdravotnického kurzu. Dále se snažíme volit místo
a program na akcích přiměřeně věku a schopnostem dětí a případně počasí a jiným okolnostem.

Bezpečnost souvisí s ochranou a prevencí. Už
od nejmenších Mravenečků musíme děti naučit
zásady správného oblékání, že na vodu nikdy
nevlezeme bez vesty, a také že při práci s nožem
musíme dodržovat určená pravidla... Na akcích
mohou nastat rizika, kterým se ale snažíme maximálně zamezit.
Výpravy i tábor jsou velmi důležitou součástí
našeho oddílového života. Děti si na nich vyzkouší činnosti, ke kterým se jinak obtížně dostanou,
získají jedinečné zážitky na celý život.

Na akcích je vždy dostatečný počet vedoucích s potřebnou kvalifikací. Junák zajišťuje dva
stupně kvalifikace pro vedoucí. První je čekatelská zkouška, která obsahuje mimo jiného první
pomoc, základy pedagogiky a psychologie. Je
určena mladším vedoucím. Od hlavních vedoucích vyžadujeme vůdcovskou zkoušku, která
výrazně rozšiřuje předchozí znalosti a připravuje
absolventa na samostatné vedení oddílu a zajiš-

Míša
exmaminka Mravenečků
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Info Oldskautů
Že z toho vyrosteme? Nikdy!
Naši oldskauti se schází několikrát do roka a
podnikají mnohá dobrodružství. Kromě zábavné
činnosti oldskautského klubu je součástí jejich
činnosti i podpora oddílů střediska, díky nim jsme
si například mohli dovolit zakoupit několik tee-pee, krbová kamna do klubovny, raft, pramičku a
oplachtit stávající střediskovou flotilu.
O aktuálním dění za poslední rok a plánovaných
akcích oldskautů mi poreferoval člen klubu Oldskautů Meďoun.

Všichni ví, že máme ve středisku vodní a pěší
oddíly, oddíly malých i starších dětí, většina z vás
zná i kapitanáty a vedení oddílů. Věděli jste však,
že součástí Šipky je i 22. klub Oldskautů? A tušíte,
co to znamená? Co mohou dospělí členové skautského klubu podnikat? To vše se dozvíte právě v
tomto článku. Tady se skrývá tajemství toho, proč
ze skautů nikdy nevyrosteme.
Při prvé obnově Junáka v roce 1945 byli
všichni starší členové zapojeni ve vedení oddílů
nebo střediska a nikdo z nich tehdy nepociťoval
potřebu OS klubu v Šipce.
Při druhé obnově v roce 1968 se z iniciativy Čila
a Rakši (předváleční vůdci oddílu pozn.red.) sešli
několikrát bývalí členové Šipky, založení klubu
však zabránila další likvidace Junáka.
A tak teprve při třetí obnově v roce 1990 byl založen v Šipce oldskautský klub, do kterého se během roku přihlásilo neuvěřitelných 120 bývalých
členů předválečných, poválečných, poúnorových
a posrpnových oddílů.
A hned se rozjela činnost. „ Předválečná sekce
“ se scházela u táborových ohňů u Toomaie na
zahradě, „ padesátníci “ (ti co skautovali ilegálně
v padesátých létech) vzpomínali na své mládí na
pravidelných jízdách na vodě a „ posrpnoví “ tábořili po ukončení tábora vlčat na Úterském potoce
na tzv. potáborech.
Upraveno z webových stránek klubu Oldskautů.

V pondělí 29. května tohoto roku se uskutečnila jarní schůzka OSC Šipky. Z pozvaných 120
členů se sešlo 22, což je bezmála 20%. Chutné a
výživné občerstvení zajistila Boženka, díky.
Z průběhu schůzky stojí za zmínku
1) podařilo se odstěhovat 5 nemocničních postelí,
které laskavostí Vysočanské nemocnice byly darovány Boromejkám v Řepích a staly se ozdobou
tamějšího Domova.
2) celkem 3x jsme byli připraveni odjet na jarní
hory k Bohouškovi do Hrabětic. Poprvé jsme
neodjeli pro přílišné množství sněhu, podruhé pro
životu nebezpečné náledí a potřetí pro nedostatek použitelných zájemců. Hory se přesto uskutečnily, protože nikdo neřekl Rikimu, že poslední
termín byl zrušen a Riki odjel a pak zoufale hledal
v silném dešti Bohouškovu chalupu i účastníky
zájezdu. Chalupu našel, účastníky nikoli, patrně
proto, že tam nebyli.
3) Radko s Matem navštívili nováčka, předválečného člena Šipky Binga, rok narození 1922, který
si nás našel v loňském roce. Bingo vzpomínal na
předválečné tábory a předal k naskenování svůj
skautský deník. Až Mat najde disk, na který deník
převedl, bude deník v elektronické podobě k
disposici.
4) dosud se nepodařilo vypátrat a dopadnout
loupežníka, který odcizil I. díl novodobé kroniky
OSC, z let 1993 - asi 2007. Pokud se nepodaří kroniku vypátrat, bude nutné ve zrychleném režimu
zopakovat všechny akce za uplynulá léta a znova
z nich napsat kroniku.
5) na poslední tábor odešla Mikina, Jarmila
Frýdová
6) po bouřlivé diskusi bylo rozhodnuto,že
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na tento skandální stav, v úterý pak návštěvě
Vyšebrodského kláštera s Závišovým křížem, kde
byly nalezeny chyby v popiscích (lišily se údaje
českého a německého textu, takže jeden zákonitě
byl blbě). Bohužel, tento výlet nevedl k oteplení,
takže ve středu jsme akci odtroubili a rozjeli se do
svých domovů.
Hned nato začalo sluníčko svítit a poznenáhlu se
dostavila vražedná vedra. Jejich následkem bylo,
že jsme si telefonicky domluvili náhradní termín
na poslední prázdninový týden a tím vyvolali
dlouhotrvající deště a třetí stupeň povodňového
ohrožení. Na místo srazu na nábřeží před nemocnicí U Milosrdných bratří nás dorazilo o jednoho
víc, ale výlet byl zrušen bez nutnosti jet 180 km
do Vyššího Brodu a dalších 180 km zpátky. Celkově je možno letošní léto hodnotit jako úspěšné, k
ztrátám na životech nedošlo.

		
a) letní voda bude Vltava
		
b) uskuteční se od pondělí 24. června do
nejdéle čtvrtka
c) schůzka k vodě bude u Hrochů v 17 hodin ve
středu 19. června
		
d) pokud nedojde k jiné dohodě, pojedeme na vypůjčených kanoích
		
e) ubytování v Kroclově u Meďouna
		
f ) trasa bude zvolena dle počasí a aktuální kondice, zásadně po proudu
Po ukončení schůzky pokračovaly odborné diskuse a všechny druhy vhodné zábavy až do úplné
likvidace disponsibilního občerstvení.

A po prázdninách:

V souladu s plánem přijatým na jarní schůzce a
zpřesněným na na schůzce účastníků se sešlo
v pondělí 24.6.2013 u Meďouna na chalupě 6
oldskautů, připravených vyrazit na vzpomínkovou
plavbu u příležitosti 60tého výročí Vltavy 53 a
20. výročí zahájení činnosti OSC Šipky (Vyšší Brod
1993).
Bohužel se však nedostavilo vhodné počasí. K
disposici bylo ovzduší o teplotě 7 stupňů Celsia
a vltavská voda o dva stupně teplejší. Pondělní
odpoledne a večer bylo tedy věnováno nadávání

Slůně a hlavně Meďoun

Slůně
lodivodka 22. oddílu VS

Fotky jsou z oldskautské expedice Kvasy (Ukrajina) z roku 2010, vlevo na místě tábořiště Šipky z roku 1936,
vpravo na tábořišti Jaroslava Folgara
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Klub přátel Šipky
Během posledních pár let se
Šipka pere s ideí jak cíleně
zapojit zejména absolventy oddílů jako efektivní
skupinu. Udržet se s námi
v kontaktu a nadále se
příležitostně účastnit akcí,
večírků či přidat ruku k dílu.

Zájem o vstup do KPŠ projevilo
během několika dní desítky z
Vás. Tím se snaha o podporu
nového projektu zvýšila a
těší se nejen na nové tváře
staré doby, ale i kohokoliv,
kdo se třeba jen na chvíli
seznámil se samotným střediskem čí s jedním z oddílů
(vodní ŠIPKY, ZÁŘE).

KLUB PŘÁTEL ŠIPKY je nástrojem pro
naplnění nejen této idee, ale zároveň
funkčním nástroj pro komunikaci napříč
genaracemi - sdílení zkušeností a informací mezi členy. K této komunikaci by
měla sloužit právě moderovaná emailová konference KPŠ.

Předprázdninové, třetí porevoluční číslo obnoveného časopisu Krí
Duben 2014
22 středisko ŠIPKA Praha 6
8.smečka vlčat, 21.oddíl v.s., 22 oddíl v.s., 221. oddíl Mravenců, 222.oddíl Záře

V případě zájmu být v klubu
není nic jednoduššího než využít
jednu následujících z možností:
• napsat mi email na
		vojtama@gmail.com
• zažádat o vstup do konference
		klubsipka@googlegroups.com
• poprosit kohokoliv z činovníků
střediska o pomoc

Zároveň Vás prosím o šíření vstupních
informací dalším, třeba již skoro zapomenutým tvářím, kteří by v klubu neměli
chybět. Díky za podporu v budování
klubu a převážně podporu našeho resp.
Vašeho střediska.

Pár dní poté můžete vyplnit formulář,
který je součástí KPŠ a bude sloužit jako
podklad v databázi přátel Šipky.

Korektury: Zuzana Fučíková
Grafika: Martin Votruba, Adam Pokorný, světlušky, vlčata
Šéfredaktorka: Slůně
Tisk: pan Slůně
Poděkování: pan Slůně, CPT za supervizi speciálu
foto:
Martin Votruba
Kryštof Pokorný
oddílové galerie fotografií
kontakt: monika.laskova@seznam.cz, 721 218 070

Zdar,
Vejce - Vojtěch Marek
kapitán vodních vlčat
moderátor KPŠ
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Co nás ještě čeká?
8. smečka vlčat
• 29. - 30. 4. Všude dobře,
Domažlice nejlíp
• 2. - 4. 5. Voda
• 16. - 18. 5. Lodě
• 30. 5. - 1. 6. Raftování
• 14. 6. Sobotka

•

13. – 15. 6. Voda č. 2

221. oddíl Mravenečci
• 15. 3. Výprava
• 12. 4. Výprava
• 17. – 18. 5. Mravenci jedou
pod stan

21. oddíl VS
• 13. – 20. 4. Easter camp
• 2. - 4. 5. Voda
• 16. – 18. 5. Lodě
• 30. 5. – 1.6. Akcička
• 13. – 15. 6. Plachty
• 20. 6. Smrťák

222. oddíl Záře
Starší
• 21. – 23. 3. Výprava společná
• 13. – 20. 4. Easter camp
• 2. – 4. 5. Nobodyknows
• 16. – 18. 5. Džem
• 6. -8. 6. Předtáborovka
Mladší
• 3. 5. Výprava
• 16. – 18. 5. Džem
• 6. – 8. 6. Předtáborovka

22. oddíl VS
• 13. – 20. 4. Easter camp
(skautky)
• 26. – 27. 4. Podnik pro
světlušky
• 16. – 18. 5. Jamboree P 6
• 30. 5. – 1. 6. Voda
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